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Arthur Bernardes e como substituto eventual o servidor MARÍLIA DA CONCEIÇÃO 
MORAIS LOPES, Superintendente Administrativa, Matrícula SIAPE nº 0363626. 

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no PR2/REITORIA/ 
8° ANDAR/801, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do 
contrato na unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 6683, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 5085 de 28 de julho de 2011, publicada no BUFRJ nº 31 de  
04 de agosto de 2011 resolve:

Art. 1º Designar o servidor MARCEL FRAJBLAT. CARGO DOCENTE. 
Matrícula SIAPE nº 2048490, para exercer a função de fiscal do contrato  
n° 46/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa MPE ENGENHARIA E 
SERVIÇOS e como substituto eventual o servidor MARIANA BOECHAT DE 
ABREU, CARGO DOCENTE Matrícula SIAPE nº2228366. 

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no DECANIA  
DO CCS BLOCO K S/19, e são responsáveis pela fiscalização da execução do 
objeto do contrato na unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 6690, DE 11 DE JULHO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria n° 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor JOELER VARGAS DANTAS JUNIOR, 
COORDENADOR SERVIÇOS GERAIS, Matrícula SIAPE nº 0360038, para 
exercer a função de fiscal do contrato nº 34/2016, celebrado entre a UFRJ e a 
empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, e como substituto 
eventual o servidor CARLOS ALBERTO REIS SOARES, ADMINISTRADOR 
DE EDIFÍCIOS Matrícula SIAPE nº 1766776.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no HOSPITAL  
ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, e são responsáveis pela fiscali- 
zação da execução do objeto do contrato nesta Unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

ATOS DA PRÓ-REITORIA  
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2015  
AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA N° 04/2011

PROCESSO Nº 23079.068939/2010-54
CONCESSIONÁRIA: SIEMENS LTDA.
CONCEDENTE: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
CNPJ: 33.663.683/0001-16
OBJETO: Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso de Área número 04/2011 que 
trata de alteração da Cláusula 1.1, Item 1.1.1.1 e Cláusula 6.1.17, e inserção do 
item 6.1.17.1, e das Cláusulas 6.2 e 6.3.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 64 do Decreto Lei 9760/46 e Artigo 121 da 
Lei 8666/93.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá validade durante todo o prazo de 
vigência do Contrato de Concessão de Uso número 04/2011.
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2016.
ASSINAM: Pela Concessionária - G. Papanikolaou e Rainer Heinz Brehm. 
Pela Concedente - Ivan Ferreira Carmo - Pró-Reitor de Gestão e Governança da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2016 - UASG: 153115

Nº do processo: 23079.029344/2016-68
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
CNPJ Contratado 67.774.679/0001-47. 
Contratado: Nova Analítica Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Extensão de garantia dos equipamentos Thermo Fisher Scientific. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa  
do Consumidor. 
Vigência: 12/07/2016 a 30/09/2016.
Data da assinatura: 12/07/2016.

PORTARIA Nº 6221, DE 30 DE JUNHO DE 2016

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria n° 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor CLAUDIA TAVARES SAMPAIO, Técnico em 
Secretariado, Matrícula SIAPE nº 1125090, para exercer a função de fiscal do 
contrato n° 40/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa A. A. J. Lourenço 
& Cia Ltda, e como substituto eventual o servidor ROSELINDA PASSOS  
F. CAMPELO, Técnico em Contabilidade, Matrícula SIAPE nº 0360612.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados no Núcelo 
de Computação Eletrônica (INCE), e são responsáveis pela fiscalização  
da execução do objeto do contrato na unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 6262, DE 01 DE JULHO DE 2016

A Pró-Reitora de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 5085 de 28 de julho de 2011, publicada no BUFRJ nº 31 de  
04 de agosto de 2011 resolve:

Art. 1º Designar o servidor ANDREIA CRISTINA L. FRAZÃO DA SILVA, 
Superint. Acadêmica de Pós Grad., Matrícula SIAPE nº 1124125, para exercer a 
função de fiscal do contrato n° 25/13, celebrado entre a UFRJ e a empresa Fundação 

Evandro
Realce


